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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO ACRE, REPRESENTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ACRE E A EMPRESA XP ON CONSULTORIA LTDA.
PROCESSO Nº 0006279-37.2019.8.01.0000
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, inscrito no CNPJ/MF n° 04.034.872/0001-21, doravante
denominado CONTRATANTE, com sede em Rio Branco-AC, no Centro Administrativo, BR 364, Km-02, Rua Tribunal
de Justiça, s/n, cidade de Rio Branco/Acre – CEP. 69.920-193, representada neste ato pelo seu Presidente,
Desembargador Francisco Djalma, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa  XP ON CONSULTORIA
LTDA, estabelecida no ST SRTVN, Quadra 701 Conjunto C, Bloco A, Sala 736 - Asa Norte, Brasília - DF, CEP:
70.719-030, inscrita no MF/CNPJ sob o nº 23.518.065/0001-29, neste ato representada pelo Sr. AGUINALDO ALVES
BARBOSA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade profissional nº 1179992-SSP/GO, do CPF nº:
234.903.811-49, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o Contrato, decorrente da Adesão à Ata de
Registro de Preços nº 39/2018 do Pregão Eletrônico nº 10/2018, constante do processo nº 08016.000044/2015-67,
obedecendo as disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, legislação correlata e demais exigências previstas no Termo
de Referência e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos de vídeoconferência, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos na tabela abaixo.
1.2. Discriminação do objeto:

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE LOCAIS DE
ENTREGA

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 MCU – Multpoint Central Unit 1 TJAC R$ 2.283.400,00 R$ 2.283.400,00

2 Gravador 1 TJAC R$ 184.240,00 R$ 184.240,00

3 Solução de Gerenciamento 1 TJAC R$ 233.240,00 R$ 233.240,00

4 Solução de Controle de Chamadas 1 TJAC R$ 142.100,00 R$ 142.100,00

6 Rack 19 polegadas 1 TJAC R$ 4.669,00 R$ 4.669,00



8 CODEC DE PEQUENO PORTE 4 TJAC R$ 32.464,00 R$129.856,00

9 CODEC DE PEQUENO PORTE 4 TJAC R$ 32.464,00 R$129.856,00

10 CODEC DE PEQUENO PORTE 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

11 CODEC DE PEQUENO PORTE 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

12 CODEC DE PEQUENO PORTE 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

13 CODEC DE PEQUENO PORTE 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

14 CODEC DE PEQUENO PORTE 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

15 Codec de uso individual – Terminal de
videoconferência - All-in-One 2 TJAC R$ 32.050,00 R$ 64.100,00

16 Codec de uso individual – Terminal de
videoconferência - All-in-One 2 TJAC R$ 32.050,00 R$ 64.100,00

17 Codec de uso individual – Terminal de
videoconferência - All-in-One 2 TJAC R$ 32.050,00 R$ 64.100,00

18 Codec de uso individual – Terminal de
videoconferência - All-in-One 2 TJAC R$ 32.050,00 R$ 64.100,00

19 Codec de uso individual – Terminal de
videoconferência - All-in-One 2 TJAC R$ 32.050,00 R$ 64.100,00

20 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

21 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

22 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

23 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

24 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

25 Codec para Videoconferência Judicial 1 TJAC R$ 32.464,00 R$ 32.464,00

26 Microfones compatíveis com o codec 4 TJAC R$ 2.050,00 R$ 8.200,00

27 Microfones compatíveis com o codec 2 TJAC R$ 2.050,00 R$ 4.100,00



28 Microfones compatíveis com o codec 2 TJAC R$ 2.050,00 R$ 4.100,00

29 Microfones compatíveis com o codec 2 TJAC R$ 2.050,00 R$ 4.100,00

30 Microfones compatíveis com o codec 2 TJAC R$ 2.050,00 R$ 4.100,00

31 Microfones compatíveis com o codec 2 TJAC R$ 2.050,00 R$ 4.100,00

32 Serviço de Instalação, Garantia e
Manutenção e Suporte 0,5 TJAC R$ 165.000,00 R$ 82.500,00

33 Serviço de Treinamento e Passagem de
Conhecimento 0,5 TJAC R$ 14.500,00 R$ 7.250,00

 

 VALOR TOTAL

 

R$ 3.903.415,00

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, prorrogável na forma do
art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.903.415,00 (três milhões, novecentos e três mil quatrocentos e
quinze reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente da execução do presente Contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho 2003.001.02.061.2220.2161.0000- Manutenção dos Programas Sociais
Elemento de Despesa: 33.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ- R$ 80.560,24 - Fonte: 100
Total do Convenente: Tribunal de Justiça do Estado do Acre - R$ 80.560,24
Elemento de Despesa: 33.90.39-00 -Outros Serviços de Terceiros - PJ - R$ 9.189,76 - Fonte: 200
Elemento de Despesa: 44.90.52-00- Equipamentos e Material Permanente- R$ 3.937.662,17 - Fonte: 200
Total do Concedente: Ministério da Justiça e Segurança Pública- R$ 3.946.851,93
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.



5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a contratada inadimplente no SICAF. Edital 19 (6565382) SEI 08016.000044/2015-67 / pg. 12
18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida LeiComplementar.
18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = 6/100
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto de que trata a Cláusula Primeira em até 30 (trinta) dias conforme
necessidade do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ACRE, após o recebimento da respectiva Nota de Empenho.
7.2 O objeto da contratação será recebido pela CONTRATANTE nas condições do PREGÃO ELETRÔNICO, emitindo-
se a nota fiscal ou documento equivalente, na forma descrita no Art. 73, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. Não havendo
alterações, o responsável pelo recebimento emitirá o documento hábil para prosseguimento do processo de pagamento à
CONTRATADA.
7.3 Se o objeto não satisfazer as condições estabelecidas neste contrato, o mesmo será recusado, devendo a
CONTRATADA providenciar as correções necessárias ou a sua substituição dentro do prazo de entrega contrato.
7.4 A critério do TJAC, poderá ser concedido novo prazo para a entrega do objeto que sofrer retardo em casos de
correções ou abater da Nota Fiscal o valor das peças não conformes.
8.5 Ocorrendo a rejeição pela segunda vez o contrato poderá ser rescindido.
7.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
segurança da obra, qualidade do produto ou serviços. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
 
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pela Gerência de Bens e Materiais - GEMAT.
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
9.1.2. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;
9.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;
9.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.2. O fornecedor deverá observar, ainda, as seguintes obrigações legais: 6.2.1. No caso de importação, providenciar a
documentação necessária e todos os requisitos previstos em lei;
9.2.2. Responsabilizar-se pelo Registro junto aos órgãos controladores, além de todo o procedimento necessário para
desembaraço desses equipamentos, se exigível essa condição legal;
9.2.4 Comprovar que os equipamentos atendem as especificações constantes neste documento, além Termo de
Referência NTIC 6228623 SEI 08016.000044/2015-67 / pg. 3 de apresentar declaração que comprove a capacidade
técnica para realização dos serviços de manutenção e assistência técnica, devendo manter esta condição validada durante
a execução da assistência técnica em garantia.



9.3. Durante o prazo de garantia, prestar assistência técnica preventiva e corretiva na modalidade on-site, devendo
justificar qualquer retirada do equipamento para procedimentos mais complexos, se necessário.
9.4. Nos casos de manutenção corretiva dentro do período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão estar
disponíveis para acionamento em horário comercial, devendo ainda a Contratada disponibilizar canal especial de
comunicação (telefone ou atendimento web on-line).
9.5. Garantir o sigilo e a inviolabilidade quanto ao conhecimento adquirido das instalações físicas e eventuais dados
técnicos das instalações onde serão instalados os equipamentos.
9.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos produtos adquiridos pela contratante sem prévia
autorização.
9.7. Prestar assistência técnica e manutenção de acordo com o manual do fabricante. Substituir as peças defeituosas ou
degradadas em decorrência de falhas de fabricação, sem ônus para a Contratante, cabendo ao beneficiário final
comunicar eventuais defeitos e a solicitação dos serviços, durante o período de garantia
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA  – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. fraudar na execução do contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. cometer fraude fiscal;
10.1.6. não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
10.2.2. multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
10.2.3. multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até 05 (cinco anos);
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993,
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia
e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios
gerais dos contratos.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco/AC para solucionar questões resultantes da aplicação deste
Instrumento. 

Rio Branco-AC, 15 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por AGUINALDO ALVES BARBOSA, Usuário Externo, em 15/10/2019, às
17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO DJALMA da Silva, Presidente, em
15/10/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código
verificador 0677947 e o código CRC 66A92654.

http://sei.tjac.jus.br/verifica/index.php?cv=0677947&crc=66A92654


Processo Administrativo n. 0006279-37.2019.8.01.0000 0677947v1


